
 

 

  462توثيق:

 

 محضر جلسة

وذلك  18:00في تمام الساعة  15/08/2018المنعقدة يوم االربعاء الموافق  7/2018رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-في قاعة الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- بالل ظاهر محاجنة رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 نائب- رائد كساب محاميد نائب- وسام قاسم اغبارية

 عضو- محمد حسن محاجنة عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- وجدي حسن جبارين عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- خالد ماجد محاميد عضو- محمد توفيق محاميد

 عضو- عادل ابراهيم اغبارية عضو- محمد فوزي محاميد

 عضو- جميل احمد جبارين
 

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 

 :الغياب

 عضو- علي احمد محاجنة نائب- طاهر علي جبارين

 عضو- عوض محمد عوض محاميد عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

 عضو- جمال اسعد جبارين
السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 

 :جدول االعمال

  -.مرفق طيه- 6/2018المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

  -.مرفق طيه- T2/2018 المصادقة على محضر جلسة رقم 2.

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء مدرسة االمل مرحلة ب  3.

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة صفوف ذوي الخلل في السمع  4.

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتخطيط خرائط الشارات المرور  5.

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لفعاليات تربوية بموضوع التلوث البيئي  6.

 



  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتصحيح خلل في االمان ياالماكن العامة  7.

  -.مرفق طيه-ابراهيم المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتطوير اماكن عامة منتزه عين  8.

  -.مرفق طيه-مسح امالك  596في الموازنة غير االعتيادية رقم  2المصادقة على تغيير رقم  9.

  -.مرفق طيه-ترميم شارع وموقف الغزاالت  558في الموازنة غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  10.

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لملعب عشب اخضر صناعي لمدرسة دار الحكمة  11.

  -.مرفق طيه-مقبرة عين الشعرة  725في الموازنة غير االعتيادية رقم  9المصادقة على تغيير رقم  12.

  . وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة 13.

المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط  14.

  .منوط بتنفيذ مالحظات قسم الهندسة المهنية

 .المصادقة على اختيار المهندسة مرام احمد شبلي ممثلة البلدية في اتحاد مياه وادي عارة 15.

 -.مرفق طيه-المصادقة على مشروع الجهد المركز  16.

  580141513المصادقة على تسجيل و/او اعارة لمدى طويل لجمعية التوعية, رقم الجمعية  17.

 .بحث موضوع االمن واالمان المقترح من قبل عضو البلدية السيد محمد حسن محاجنة 18.

 

 :مجرى الجلسة

أفتتح الجلسة رئيس البلدية الشيخ خالد محمد إغبارية بقوله بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على  

 .أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 .طلب عضو البلدية السيد محمد حسن محاجنة ادراج موضوع االمن واالمان على جدول البحث

 .18تم باالجماع التعديل باضافة موضوع االمن واالمان المقترح من قبل السيد محمد حسن محاجنة ضمن بند 

 

  -.مرفق طيه- 6/2018المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة

 . جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع  صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة

 
------------------------------------------------ 

  -.مرفق طيه- T2/2018 المصادقة على محضر جلسة رقم 2.

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة

 . جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع  صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة

 
------------------------------------------------ 

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء مدرسة االمل مرحلة ب  3.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 2,552,214 وزارة المعارف

 ش.ج 2,552,214 المجموع

 المصروفات  



 ش.ج 2,303,385 اعمال مقاولة

 ش.ج 190,029 تخطيط ومراقبة هندسية

 ش.ج 58,800 تاثيث وتجهيز

 ش.ج 2,552,214 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت  

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

 
------------------------------------------------ 

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة صفوف ذوي الخلل في السمع  4.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 210,000 وزارة المعارف

 ش.ج 210,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 199,500 اعمال مقاولة

 ش.ج 10,500 تخطيط ومراقبة هندسية

 ش.ج 210,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

 
------------------------------------------------ 

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتخطيط خرائط الشارات المرور  5.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج144,000 السلطة الوطنية لالمان على الطرق

 ش.ج 144,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 144,000 اعمال تخطيط

 ش.ج 144,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

 
------------------------------------------------ 

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لفعاليات تربوية بموضوع التلوث البيئي  6.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 135,000 وزارة حماية البيئة

 ش.ج 15,000صندوق الفائض من الموازنات غير 



 االعتيادية

 ش.ج 150,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 150,000 فعاليات تربوية

 ش.ج 150,000 المجموع

 . رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويتعرض  

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

 
------------------------------------------------ 

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتصحيح خلل في االمان ياالماكن العامة  7.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 450,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 450,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 450,000 اعمال مقاولة

 ش.ج 450,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماعصوت  

 
------------------------------------------------ 

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتطوير اماكن عامة منتزه عين ابراهيم  8.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 500,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 500,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 461,894 اعمال مقاولة

 ش.ج 38,106 تخطيط ومراقبة هندسية

 ش.ج 500,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماعصوت  

 
------------------------------------------------ 

  -.مرفق طيه-مسح امالك  596في الموازنة غير االعتيادية رقم  2المصادقة على تغيير رقم  9.

 

 االضافة المدخوالت السابقة المدخوالت الجديدة  المصدر

 ش.ج 1,200,000 ش.ج 800,000 ش.ج 2,000,000 وزارة الداخلية



 ش.ج 1,200,000 ش.ج 800,000 ش.ج 2,000,000 المجموع

     المصروفات  

 ش.ج 1,200,000 ش.ج 800,000 ش.ج 2,000,000 اعمال مقاولة

 ش.ج 1,200,000 ش.ج 800,000 ش.ج 2,000,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

 
------------------------------------------------ 

مرفق -ترميم شارع وموقف الغزاالت  558في الموازنة غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  10.

  -.طيه

 

 االضافة المدخوالت السابقة المدخوالت الجديدة  المصدر

 ش.ج 1,700,000 ش.ج 805,000 ش.ج 2,505,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 1,700,000 ش.ج 805,000 ش.ج 2,505,000 المجموع

     المصروفات  

 ش.ج 1,634,615 ش.ج 759,434 ش.ج 2,394,049 اعمال مقاولة

 ش.ج 65,385 ش.ج 45,566 ش.ج 110,951 اعمال تخطيط ومراقبة هندسية

 ش.ج 1,700,000 ش.ج 805,000 ش.ج 2,505,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

 
------------------------------------------------ 

  -.طيهمرفق -المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لملعب عشب اخضر صناعي لمدرسة دار الحكمة  11.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 713,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 600,000 طوطو

 ش.ج 1,313,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 1,212,930 اعمال مقاولة

 ش.ج 100,070 تخطيط ومراقبة هندسية

 ش.ج 1,313,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 

 
------------------------------------------------ 

  -.مرفق طيه-عين الشعرة مقبرة  725في الموازنة غير االعتيادية رقم  9المصادقة على تغيير رقم  12.



 

 االضافة المدخوالت السابقة المدخوالت الجديدة  المصدر

 --- ش.ج 85,357 ش.ج 85,357 الموازنة االعتيادية

 ش.ج 169,701 ش.ج 1,152,126 1,321,827 وزارة الداخلية

 --- ش.ج 32,697 32,697 صناديق البلدية

 ش.ج 169,701 ش.ج 1,270,180 ش.ج 1,439,881 المجموع

     المصروفات  

 ش.ج 169,701 ش.ج 1,270,180 ش.ج 1,439,881 اعمال مقاولة

 ش.ج 169,701 ش.ج 1,270,180 ش.ج 1,439,881 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

  لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماعصوت  

 
------------------------------------------------ 

المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة  13.

  . وتمويل التخطيط

 

 ., اسم الخريطة: توحيد وتقسيم منطقة البيار354-0652107خريطة رقم 

الخريطة التي تقدم للمجلس البلدي يتم تمريرها لقسم الهندسة  -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

ترحة وذلك ويتم فحصها هناك, ومن ثم يتم تحويلها للمجلس البلدي. اقترح: المجلس البلدي يتبنى الخارطة المق

 .لتحويل المساحة المقترحة لنفس صاحب االرض دون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط

 
------------------------------------------------ 

بدون التزام البلدية بتكلفة المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك  14.

  .وتمويل التخطيط منوط بتنفيذ مالحظات قسم الهندسة المهنية

 

 20323و بلوك  1قسيمة  20324, اسم الخريطة: قاعة افراح االسكا, بلوك 354-0615591خريطة رقم   

 .39قسيمة 

 .بناء على طلب اصحاب الخريطة والمبادرون تم تاجيل البحث في هذا الموضوع

 
------------------------------------------------ 

 .المصادقة على اختيار المهندسة مرام احمد شبلي ممثلة البلدية في اتحاد مياه وادي عارة 15.

 

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

 . لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماعصوت  

 
------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على مشروع الجهد المركز  16.

 

 :عرض رئيس البلدية الموضوع للنقاش 

هذا المشروع يقام على ايدي وزارة الداخلية والتنظيم, الفكرة هي  -البلدية عضو  -السيد محمد توفيق محاميد 

ان وزارة الداخلية تعطي قرض, لالسف لم تاتي الورقة الرسمية. اطلب ان ياتي هذا الموضوع الى قسم 

 .الهندسة وتاجيله

 .تم االتفاق على تاجيل بحث الموضوع باالجماع



 
------------------------------------------------ 

  580141513المصادقة على تسجيل و/او اعارة لمدى طويل لجمعية التوعية, رقم الجمعية  17.

 

قديمة رقم )قسائم  33بلوك  20543بموجبها تنقل بلدية ام الفحم كامل حقوقها بملك المعروف قسيمة رقم  

 .4.9.2000( بموجب االتفاقية من يوم 21,23بلوك  20312

نبارك ان يتم تصليح الخطأ ونشكر كل الذين ساهموا خاصة  -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

 .البلدية وجمعية التوعية

ؤول عن العمل سؤال للتوضيح: باالساس جمعية التوعية من المس -عضو البلدية  -السيد محمد جسن محاجنة 

 .عن تحويل االجراء اطلب ان يتم توضيح االمر

 :قرار

 .تعديل تسجيل االرض التي نقلت لجمعية التوعية وفقا لالتفاقية الموقعة من اصحاب حق التوقيع

 
------------------------------------------------ 

 .بحث موضوع االمن واالمان المقترح من قبل عضو البلدية السيد محمد حسن محاجنة 18.

 

نتوجه لالخ خالد والعائلة نتمنى الشفاء العاجل للطفلة جوري,  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية  

ر ونحن لن نتهم احد الحدث حدث في البلدية نحن نامن بالقضاء والقدر ولكن االصل ان ناخذ بالحيطة والحذ

 .نحن نرحب بهذا القرار

لقد طلبت من هو المسؤول عن االمن واالمان, يجب ان يصلح  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

الخلل, نحن كبلدية يجب ان يكون لدينا شخص مسؤول عن هذا الموضوع, لالسف ال يوجد لدينا شخص في 

 .المرهذا المجال, يجب ان يكون مؤهل لهذا ا

بعد الذي تفضل به السيد محمد حسن محاجنة السؤال هو: لماذا  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 كانت هذه الماكنة

 .شيئ مؤسف ان يكون هذا االمر -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

م, نحن نملك الجرأة ان نقول نقدر هذه الصرخة ونقدر صرخة اال -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 .للصح صح والخطأ, نتضلع للمستقبل وااللم الم الجميع

 .لم اسمع االعتذار حتى االن -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

هذه الماكنة يجب ان تكون في غرفة مغلقة, بالبعد االنساني يجب  -عضو البلدية  -السيد محمد فوزي محاميد 

 .نذهب ونعتذر للعائلةان 

 االعتذار لن يعيد البنت -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

 .ال يوجد لدينا مشكلة ان نعتذر الهل جوري -عضو البلدية  -السيد جميل احمد جبارين 

 .يجب اصدار بيان -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

 .نتحمل المسؤولية االخالقية مع االب -ئم باعمال رئيس البلدية نائب وقا -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 
------------------------------------------------ 

 



 

 

 بإحترام

 موظف مشتريات

 ابو مسعود محمد حسن
 


